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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีที่มาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์มีพฒั นาการขึ้นมาเป็ นวิทยาลัยครู ใน
ปี พ.ศ. 2518 จากวิ ท ยาลัย ครู สู่ ส ถาบัน ราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่ง พ.ศ. 2547 เกิ ด
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและเปลี่ยนสถาบันราชภัฏไปเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547) มาตรา
7 กํา หนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ก ํา หนด
วัตถุประสงค์ให้เป็ นมหาวิทยาลัยให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง ทําการสอน วิจยั
ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ บาํ รุ งศิลปะวัฒนธรรม มุ่งผลิต
ครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู โดยกําหนดภาระหน้าที่หลักตามมาตรา 8 (5) และ (6) ที่ตอ้ งการให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นหน่วยงานเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของวิชาชี พครู ผลิ ตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ทั้งนี้ การ
ดํา เนิ น งานจะต้อ งมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อบรรลุตามภาระหน้าที่ขา้ งต้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จึ งทําหน้าที่ ผ ลิ ตครู เหมื อนเช่ นในอดี ต พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยมุ่งเน้น
การบริ การวิชาการและส่ งเสริ มวิทยฐานะครู เมื่อเป็ นเช่นนี้ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จึงมีท้ งั บทบาทดําเนิ นการพัฒนาครู ดว้ ยการตั้งเป็ นหน่วยงานเฉพาะสําหรับการส่ งเสริ มวิทยฐานะ
ครู ซึ่ งขึ้ น ตรงกับ อธิ ก ารบดี เช่ น สถาบัน พัฒ นาคุ ณ ภาพครู (สพค.) ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ เป็ นต้น ในบางมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก็ต้ งั เป็ นสถาบันพัฒนาครู และบุ ค ลากรทาง
การศึกษาเป็ นองค์กรหนึ่งภายในคณะครุ ศาสตร์ เช่น สถาบันพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ศู นย์ศึกษาการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นต้น ในบาง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก็ จ ัด เป็ นโครงการเฉพาะกิ จ เช่ น โครงการวิ จยั ยุท ธวิ ธี พ ฒ
ั นาครู ยุ ค ใหม่ สู่
ครู มืออาชีพภายใต้บริ บทของสถานศึกษาของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เป็ นต้น
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คณะครุ ศาสตร์ บางแห่ งเน้นการพัฒนาครู โดยสร้ างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน เช่ น สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษา (สคบศ.) ร่ วมมื อกับสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนิ นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็ นต้น การดําเนิ นการพัฒนาครู ที่จดั ขึ้นมี
ทั้งตามความต้องการของหน่วยงานให้ครู และความต้องการของหน่วยงานพัฒนาครู
จากการศึ ก ษาข้อมู ลพื้นฐาน พบว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฏบางแห่ ง ให้ค วามสําคัญต่อการ
พัฒนาครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีการตั้งสถาบัน หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ พัฒนาและ
ส่ งเสริ มครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยเป็ นองค์กรอิสระขึ้นตรงกับอธิ การบดี คณะ
ครุ ศาสตร์ แต่ละแห่ งจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุ ประสงค์ที่มุ่งการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งพัฒนาความรู ้ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการเลื่อนวิทยฐานะของครู
จากการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น พบว่ า นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ มุ่งปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้งั ระบบ คือ หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การพัฒนาผูเ้ รี ยน
การพัฒนาครู การพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมิ นผลให้ทนั การเปลี่ ย นแปลงและ
การเรี ยนรู ้แบบใหม่ ๆ มุ่งปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ให้มีวิธีการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับ
หลัก สู ต ร วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ พัฒ นาระบบประเมิ น วิ ท ยฐานะครู ใ ห้ เ ชื่ อ มโยงกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ผู เ้ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิ การ : 2557, ออนไลน์)
ปี งบประมาณ 2558 กระทรวงศึ กษาธิ การได้กาํ หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ยุท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษา สาธารณสุ ข
คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณภาพชีวติ กลุ่มเป้ าหมาย ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นหนึ่ ง
ในสามของกลุ่มเป้ าหมายที่ กระทรวงศึ กษาธิ การให้ความสําคัญ โดยคํานึ งถึ งการผลิ ตและพัฒนา
กําลังคนมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ สะท้อนให้เห็นว่า รู ปแบบการผลิต
และพัฒนากํา ลัง คนควรปรั บ เปลี่ ย นให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่อการแข่ง ขัน กับ ประเทศในประชาคม
อาเซี ยน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็ นหน่วยงานที่มีส่วนช่วย
พัฒนาครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษา โดยมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สําหรับหน่ วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่ งเสริ มและประสานงานเครื อข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงงานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบตั ิงานของสถาบันพัฒนาครู ฯ
มี ก ารดํา เนิ น งานพัฒนาครู คณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถาบัน ฯ และร่ วมงานกับ
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หน่ วยงานต้นสังกัด เช่ น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อ หน่ วยงานผลิ ตและ
พัฒนาครู เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นต้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557 : 28-30) ในบทบาทของหน่วยงานดูแล
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกเว้น สถานศึกษาในสังกัดของ
องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดได้ก าํ หนดนโยบายยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาคุ ณภาพครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา กลยุทธ์ที่สาํ คัญ คือ ส่ งเสริ มความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นให้สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนและรายได้ของครู โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู ที่
มีวชิ าเอกตรงกับความต้องการและมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
และบริ บทของโรงเรี ยน
แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ,
2545 : 23) กล่าวว่า คุ ณภาพการศึกษาของไทยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ
ในวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพการศึกษา คือ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีปัญหาด้านคุณภาพการสอน การ
พัฒนาครู ขาดประสิ ทธิ ภาพ สะท้อนถึงความจําเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิต พัฒนา และ
เสริ มสร้างแรงจูงใจให้แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง เป็ นเครื่ องมื อกํา หนด
ทิศทางการศึกษา กฎหมายทางการศึกษาที่มีความคาดหวังและความต้องการให้ครู เป็ นผูม้ ีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชี วิต เป็ นตัวอย่างของผูท้ ี่มีการศึกษา เป็ นผูว้ ิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ครู จะต้องทําการสอนผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายรู ปแบบ ทั้งเด็กปกติ เด็ก
บกพร่ องและเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษ ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชี วศึกษา โดย
จะต้องทํางานร่ วมกับสถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น เมื่อเป็ นเช่นนี้ ครู ในอนาคตจําเป็ นต้อง
พัฒ นาตนเองอย่ า งสมํ่า เสมอ จัด การเรี ย นการสอนหลากหลายรู ปแบบ เน้น การเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ จริ ง มีแนวทางการประเมินผูเ้ รี ยนที่เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ใน
ปั จจุ บันยังไม่ ได้ รับการพัฒนาให้ เกิดคุณภาพขึ้นตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติคาดหวัง
เมื่อกําหนดความคาดหวังกับครู แล้ว ครู ควรจะได้รับการยกย่องให้เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง มีใบประกอบ
วิชาชีพครู ได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่าเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชี พ (สํานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึ ก ษา, 2553 : 8, สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2551 : 102-114 และสํา นัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2552 : 6)
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สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้ทาํ การศึกษาสภาพปัจจุบนั และปั ญหาการพัฒนาครู
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2556 : บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร) กล่าวว่า มี 7 ประเด็นที่
น่าสนใจ คือ
1. ระบบการพัฒนาครู ในภาพรวมของประเทศยังไม่มีหน่ วยงานหรื อเจ้าภาพหลักที่ ทาํ
หน้ า ที่ ดู แ ล กํา กับ ติ ด ตาม วางระบบและวางแผนในการพัฒ นาภาพรวม มี ห ลาย
หน่ วยงานจัดอบรม ขาดระบบฐานข้อมู ลของครู ขาดการวางแผนร่ วมกัน ทําให้การ
พัฒนาไม่มีประสิ ทธิ ภาพใด การดําเนินงานซํ้าซ้อน ไม่เกิดความคุม้ ค่า
2. กลไกการขับเคลื่ อนเพื่อพัฒนาครู ขาดกลไกในการรวมพลังขับเคลื่ อนเพื่อพัฒนา
วิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู งไม่มีระบบการบริ หารจัดการ นิ เทศติดตามผลที่จะช่วย
ในการพัฒนาครู ระบบการนิเทศช่วยเหลือครู ยงั มีความอ่อนแอ
3. หลักสู ตรการพัฒนาครู ไม่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นของครู ขาดการวิเคราะห์
สภาพปั ญหาความต้องการจํา เป็ นในการพัฒนาครู ทํา ให้ก ระบวนการพัฒนาไม่
ตอบสนองความต้องการของครู หลักสู ตรการพัฒนาครู ยงั ไม่สอดคล้องกับความเป็ น
จริ งของห้องเรี ยน ฝ่ ายจัดอบรมและพัฒนาครู กาํ หนดหลักสู ตรตามความจําเป็ นของ
ตนเอง ขาดการค้นหาความจําเป็ นในการพัฒนาครู ที่แท้จริ ง
4. วิ ธี ก ารและสาระการพัฒ นาครู ใช้รู ป แบบเดิ ม ๆ ไม่ มี น วัต กรรมใหม่ ไม่ ต รงกับ
ความต้องการของครู การพัฒนาครู มีระยะเวลาน้อยไม่เหมาะกับเนื้อหา ส่ วนใหญ่ใช้
การบรรยาย ฝึ กอบรมและพัฒนาในห้องประชุม ขาดการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยน เน้นหลักการ / ทฤษฎีมากกว่าลงมือปฏิบตั ิ ทําให้ครู ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการอบรมพัฒนาสาระการพัฒนาเน้นให้ความรู ้ เกี่ ย วกับการ
พัฒนาหลักสู ตรและเทคนิ ค การสอนมากกว่าด้านอื่ น ๆ เป็ นการฝึ กอบรมระยะสั้ น
ผลการพัฒนาไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู ได้
5. สถานที่จดั อบรมพัฒนาครู ส่ วนใหญ่ใช้สถานที่หอ้ งประชุ มของโรงแรม ดึงครู ออกจาก
ห้องเรี ยนส่ งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มีครู ไม่ครบ
ชั้น
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6. ระบบการติดตามผลการพัฒนาครู ของแต่ละหน่วยงานขาดระบบการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง การติดตามผลหลังการอบรมเพื่อนําไปใช้ในห้องเรี ยนหรื อขยายผลไม่มีการ
ดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของครู ครู ยงั ขาดแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้และทักษะด้านการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
เมื่อคุ ณภาพของครู มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะครู ที่มีคุณภาพจะ
ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ ครู จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์
ทั้ง ร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มี จริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดํา รงชี วิต
สามารถทํางานร่ วมกับบุคคลอื่นให้อย่างมีความสุ ข คุณภาพของครู ผสู ้ อนเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ ยนแปลงด้านการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพราะมีขอ้ ค้นพบ
จากงานวิจยั หลายฉบับพบว่า นักเรี ยนที่มีโอกาสได้เรี ยนกับครู ที่สอนเก่งจะมีพฒั นาการที่กา้ วหน้า
มากกว่านักเรี ยนที่เรี ยนกับครู ที่สอนไม่เก่งถึง 3 เท่า การพัฒนาคุณภาพครู จึงเป็ นนโยบายสําคัญด้าน
การศึกษาของรัฐบาลทุกยุคสมัยที่ผา่ นมา แต่ยงั พบว่า ระบบการพัฒนาครู ยงั ขาดความชัดเจน ไม่มี
หน่ วยงานรั บผิดชอบโดยตรง หลักสู ตรพัฒนาครู วิธีการพัฒนาครู ยงั ไม่สอดคล้องกับบริ บทของ
โรงเรี ยน ความต้องการของครู (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2556: บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร)
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดว่า ครู จะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นเดียวกับแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ที่ให้
ความสําคัญต่อการผลิ ต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เนื่ องจากคุ ณภาพครู ย่อม
ส่ งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน แต่สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการพัฒนาครู พบว่า การพัฒนาครู จดั ตาม
ความต้องการของผูด้ าํ เนิ นการ ซึ่ งอาจไม่ตรงตามความต้องการและความจําเป็ นของครู โดยเฉพาะ
ขาดหน่ วยงานกลางที่จะดําเนิ นการระบบบริ หารจัดการ ระบบการติดตามผลภายหลังการพัฒนาที่
เอื้อประโยชน์กบั ครู ยงั ขาดความชัดเจนในการพัฒนาครู แม้กระทรวงศึกษาธิ การจะมีสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานสนับสนุ นการพัฒนาครู ให้ก ับครู ระดับ การศึ กษา
ขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่ บทบาทโดยตรงของคณาจารย์ในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ คื อ การผลิ ตครู และ
ส่ งเสริ มวิทยฐานะครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นบทบาทที่กาํ หนดโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อเป็ น
เช่นนี้ การพัฒนาครู จึงเป็ นเรื่ องที่มีอิทธิ พลและมีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน บุคลากร
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ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องให้ความสําคัญและจําเป็ นต้องแสวงหารู ปแบบการบริ หารจัดการให้
เกิดผลต่อครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และระบบการศึกษาต่อไป
ความหลากหลายในการดํา เนิ นงานของแต่ล ะมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ แตกต่า งตามบริ บ ท
วิสัยทัศน์ พันธกิจของแต่ละแห่ ง เพื่อเป็ นการวางแผนการพัฒนาครู ที่เป็ นระบบและเป็ นประโยชน์
ต่อผูร้ ับบริ การ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษา วิเคราะห์ รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คําถามวิจัย

1. สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-

2558
2. ศึ ก ษาการพัฒนาครู ระดับ การศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยพิ จารณาเฉพาะครู ที่ ทาํ การสอนใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
3. ด้านประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จํานวนทั้งหมด 40
แห่ง ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,408 คน
กลุ่ ม ที่ 2 ครู ที่ ท ํา การสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กัด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งประเทศ ประชากรโดยประมาณ จํานวน 397,733 คน ครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษา
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สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,681 คน รวม 412,414
คน
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ตัวแทนคณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้มาจาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือกสมาชิ กในกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 397 คน
กลุ่มที่ 2 ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
การศึกษากรุ งเทพมหานครได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนด
จํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เพื่อคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 395 คน
4. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
จากการศึกษาทฤษฎี ระบบ (System Theory) รู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlich
รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer - Based Models) 3 รู ปแบบ
ย่อย คือ รู ปแบบย่อยการประสานความร่ วมมือ (Linking – Agent) รู ปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อน
ร่ วมงาน (Peer-Coaching) รู ปแบบย่อยผูส้ นับสนุ น (Advocacy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอน
เนื้อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน
(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster นํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดในการ
จัดทํารู ปแบบการพัฒนาครู และกระบวนการสนับสนุ นการพัฒนาครู (รายละเอียดการเปรี ยบเทียบ
และสังเคราะห์ ดังตารางที่ 2 หน้า 75) กําหนดเป็ นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
4.1 ตัวแปรอิสระ พิจารณาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบด้วยตัวแปร 4 กลุ่ม
ได้แก่
4.1.1

ปั จจัยนําเข้า ประกอบด้วย
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของคณาจารย์ ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์การสอน ตําแหน่งทางวิชาการ
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บทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาครู
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของครู ที่สอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง หน่วยงาน
ประสบการณ์การสอน
3) ปั จจัยที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน งบประมาณ อาคาร
สถานที่ สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี และวิธีการบริ หารองค์กร
4.1.2 กระบวนการพัฒ นา ได้แ ก่ หลัก สู ตร/การพัฒ นาหลัก สู ต รพัฒ นาครู การ
บริ หารหลักสู ตรพัฒนาครู การดําเนิ นงานพัฒนาครู การติ ดตามประเมิ นผล
การพัฒนาครู
4.1.3 ผลผลิ ตจากการพัฒนา ได้แก่ ผลจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
รู ปแบบของความรู ้ ที่ได้จากการพัฒนา ชิ้นงาน / ผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวิชาการ
4.1.4 ผลลัพธ์จากการพัฒนาครู ได้แก่ ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาต่อการ
พัฒนา ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการพัฒนา ความสอดคล้องของผลการ
พัฒนากับวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของผลการพัฒนากับนโยบาย ความ
สอดคล้องของผลการพัฒนากับความต้องการพัฒนา
4.2 ตัวแปรตาม วิเคราะห์ข้ นั ตอนจาก รู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบที่ 4
รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer - Based Models) 3 รู ปแบบย่อย คือ
รู ปแบบย่อยการประสานความร่ วมมือ (Linking – Agent) รู ปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน
(Peer - Coaching) รู ปแบบย่อยผูส้ นับสนุน (Advocacy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้อหาวิชา
(Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver
Navigator Model) ของ Wilson and Bolster จัดเป็ น 7 ขั้น ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครู
การร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาครู
การจัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู
การสร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของครู ในสถานศึกษา
การดําเนิ นการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรที่กาํ หนด
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6. การประเมินผลหลังการพัฒนา
7. การประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
4.3 บริ บท ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน

คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
คณาจารย์

หมายถึง

บุ ค ลากรซึ่ งทํา หน้า ที่ ห ลัก ทางด้า นการสอนและการวิ จ ัย ใน
สถานศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาของรั ฐและเอกชน
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 2) ในที่น้ ี
พิจารณาเฉพาะบุคลากรที่ ปฏิ บ ั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
เท่านั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ดิ ม คื อ สถาบั น ราชภั ฏ และเปลี่ ย นเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 2547: 2) ยกเว้น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ นครพนม ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ น
มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปเป็ น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศึกษาในส่ วนของ
หน่วยงานพัฒนา ครู ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ , คณะครุ ศ าสตร์
หรื อโครงการที่ ดาํ เนิ นงานด้า นการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตามสถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็ น 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีสถานที่ต้งั อยูใ่ น
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 แห่ง
กลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีสถานที่ต้งั จังหวัดใน
ภาคเหนื อ จํานวน 8 แห่ง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีสถานที่ต้ งั
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จํานวน 12 แห่ง
กลุ่ ม ภาคกลาง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ที่ มี ส ถานที่ ต้ ัง จัง หวัด ใน
ภาคกลาง จํานวน 9 แห่ง
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กลุ่มภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีสถานที่ต้ งั จังหวัดในภาคใต้
จํานวน 5 แห่ง
ครู
หมายถึง
บุคลากรวิชาชี พซึ่ งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เ รี ยนด้ ว ยวิ ธี การต่ า ง ๆ ใน
สถานศึ ก ษาทั้ง ของรั ฐและเอกชน (พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 2) ในที่ น้ ี พิ จารณาเฉพาะผู ท้ ี่
ปฏิบตั ิการสอนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉพาะกรุ งเทพมหานครและสํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หน่วยงานหนึ่ งของกระทรวงศึกษาธิ การที่
จัดการศึกษาระดับก่อนระดับอุดมศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
เจาะจงเฉพาะสถานศึกษาในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น เนื่ องจาก
กรุ ง เทพมหานครเป็ นศู นย์รวมของครู ที่ มีภูมิ ล าํ เนาทุ ก ภู มิ ภาค
และมีการย้ายสถานที่ปฏิบตั ิงานจากภูมิภาคสู่ กรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งทําให้ครู เหล่านี้มีโอกาสเคยได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้งในกรุ งเทพมหานครและส่ วนภูมิภาค
สํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร หมายถึง หน่วยงานของกรุ งเทพมหานคร ที่ทาํ หน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านการจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
การพัฒนาครู ในปั จจุบนั
หมายถึ ง การดํา เนิ นงานพัฒนาครู ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ใน
ปั จ จุ บ ัน โดยพิ จ ารณาจากทฤษฎี ร ะบบ (System Theory)
ประกอบด้วย ปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู กระบวนการพัฒนาครู
ผลผลิ ตจากการพัฒนาครู และผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
ดังนี้
1. ปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู หมายถึง ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาครู โดยพิจารณาจาก 3 ส่ วน คือ
1.1 คณาจารย์ผใู ้ ห้การพัฒนาครู หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิการสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์การสอน ตําแหน่ง
ทางวิชาการ บทบาทหน้าที่ต่อการพัฒนาครู
1.2 ผูร้ ั บ การพัฒนา หมายถึ ง ครู ที่ ส อนในระดับ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น เ ฉ พ า ะ ผู ้ ที่ อ ยู่ ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
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คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร
1.3 ปั จจัยที่ใช้ในการพัฒนาครู หมายถึง บุคลากรใน
หน่วยงาน (Man) งบประมาณ (Money) อาคารสถานที่
สื่ ออุปกรณ์และเทคโนโลยี (Material) และวิธีการ
บริ หารองค์กร (Management)
2. กระบวนการพัฒนาครู หมายถึ ง ขั้นตอนการพัฒ นาครู ข อง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ประกอบด้ว ย หลัก สู ต รการพัฒ นาครู
การบริ หารหลักสู ตร วิธีการพัฒนาครู การติดตามประเมินผล
3. ผลผลิ ต จากการพัฒ นาครู หมายถึ ง ผลจากการพัฒ นาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในรู ปแบบของความรู ้ที่ได้จากการพัฒนา
ชิ้ นงาน / ผลงานที่ เกิ ดจากการพัฒนา คุ ณ วุฒิท างการศึ ก ษา
วิทยฐานะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวิชาการ
4. ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู หมายถึ ง ผลที่ ตามมาจาก
การพัฒ นาครู ประกอบด้ ว ย ความพึ ง พอใจของผู ้เ ข้ า รั บ
การพัฒนาต่อการพัฒนา ปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดจากการ
พัฒ นา ความสอดคล้องของผลการพัฒนากับ วัตถุ ป ระสงค์
ความสอดคล้องของผลการพัฒนากับนโยบาย ความสอดคล้อง
ของผลการพัฒนากับความต้องการพัฒนา
บริ บท
หมายถึง
สิ่ งแวดล้อมภายนอก หรื อ สภาพแวดล้อมความเปลี่ ยนแปลงทาง
สั ง คมและการศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาครู ในช่ ว งระหว่ า งปี
พ.ศ. 2553 – 2558 คื อ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทัก ษะแห่ ง อนาคตใหม่
การศึ ก ษาเพื่ อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น
รู ปแบบการพัฒนาครู หมายถึง องค์ประกอบการพัฒนาครู ตามทฤษฎี ระบบ ประกอบด้วย ปั จจัย
นําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับ
การพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู ที่สนับสนุนรู ปแบบการพัฒนาครู ประกอบด้วย
1. การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครู
2. การร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาครู
3. การจัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู
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4. การสร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของครู ใน
สถานศึกษา
5. การดําเนิ นการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรที่กาํ หนด
6. การประเมินผลหลังการพัฒนา
7. การประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครู หมายถึง การสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา ความต้องการพัฒนาของครู ในสถานศึกษา ความ
พร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา แล้วนํา
ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็ นสารสนเทศในการวาง
แผนการดําเนิ นงาน
การร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาครู หมายถึง การวางแผนการพัฒนาครู ของสถานศึกษาจากสารสนเทศ
ที่รวบรวมโดยความเห็นชอบของทั้งครู ในสถานศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การจัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู ตาม
ความต้องการของหน่วยงานที่รับบริ การในหลากหลายรู ปแบบ
การสร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของครู ในสถานศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ให้ผรู ้ ับ
การพัฒนาเปิ ดใจ ย อ ม รั บ ก า ร พั ฒ น า จ า ก บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
การดําเนิ นการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรที่กาํ หนด หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิ นการ
พัฒนาครู ตามแผนงาน หลักสู ตรที่กาํ หนด ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
การจัด อบรม การศึ ก ษาดู ง าน การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ การวิจ ัย
ในชั้นเรี ยน การนิเทศ เป็ นต้น
การประเมินผลหลังการพัฒนา หมายถึง ประเมินผูร้ ับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในรู ปแบบ
ต่า ง ๆ เช่ น ประเมิ นความพึง พอใจ ผลที่ เกิ ดในตัวผูร้ ับ บริ ก าร
เป็ นต้น
การประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์ แผนการพัฒนา การดําเนิ นงาน และผลที่เกิดขึ้น
ในผูร้ ับบริ การครบเป็ นวงจร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย

1. ได้รูปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งจะเป็ นข้อมู ลพื้นฐานในการวาง
แนวทางการบริ หาร
2. ได้ก ระบวนการสนับ สนุ น รู ป แบบการพัฒ นาครู จะเป็ นแนวทางการพัฒ นาที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการบริ การทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

